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Droga Uczennico, Drogi Uczniu! 

 
1. Używaj jedynie długopisu (pióra) koloru czarnego lub niebieskiego.  

2. W rubryce obok wpisz kod pracy. 

Nie podpisuj kartki imieniem ani nazwiskiem. 

3. Pamiętaj, aby nie używać korektora.  

4. Stwierdzenie niesamodzielności pracy powoduje wykluczenie Cię 

 z udziału w konkursie. 
 

 

Informacje na temat arkusza konkursowego (gimnazjum) 

1. Test składa się z zestawów poprzedzonych poleceniem. 

2. W każdym zestawie znajdują się trzy odpowiedzi do wyboru (A, B, C). 

3. W każdym zestawie tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 

4. Poprawną odpowiedź zaznacz, zakreślając/zamalowując kwadrat przy właściwej odpowiedzi. 

 

 

5. Staraj się nie popełnić błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi. Jeśli chcesz zmienić swój wybór,  

to poprzednie zaznaczenie otocz kółkiem i wybierz inną odpowiedź. 

 

                  

Życzymy Ci powodzenia! 
Organizatorzy Konkursu 

 

I. W poniższych zestawach zaznacz wersję (A/B/C), która jest poprawnie napisana  

     pod względem ortograficznym. 

 

Zestaw 1 

A. Armia niemiecka była nieprzygotowana do srogiej rosyjskiej zimy, zarządzono więc rekwizycję nart  

i ciepłej odzieży, przeznaczonych dla żołnierzy na froncie wschodnim. Wkrótce na murach pojawił 

się złośliwy wierszyk: „Chociaż z futer macie gacie, jednak wojny nie wygracie”. 

B. Armia Niemiecka była nieprzygotowana do srogiej rosyjskiej zimy, zażądzono więc rekwizycje nart  

i ciepłej odzieży, przeznaczonych dla żołnierzy na froncie wschodnim. Wkrótce  na murach pojawił 

się złośliwy wierszyk: „Chociaż z futer macie gacie, jednak wojny nie wygracie”. 

C. Armia niemiecka była nie przygotowana do srogiej rosyjskiej zimy, zarządzono więc rekwizycję nart 

i ciepłej odzieży, przeznaczonych dla żołnierzy na Froncie Wschodnim. Wkrótce na murach pojawił 

się złośliwy wierszyk: „Chociaż z futer macie gacie, jednak wojny nie wygracie”. 

Zestaw 2 

A. Na przekór okupacyjnym władzom polska młodzież, niewahając się, ryzykowała życiem, aby zdobyć 

wykształcenie. Nie rzadko uczniowie chyłkiem przemykali do konspiracyjnych kryjówek, w których 

pod pozorem towarzyskich spotkań odbywały się „tajne komplety”. 

B. Naprzekór okupacyjnym władzom polska młodzież, nie wahając się, ryzykowała życiem, aby zdobyć 

wykształcenie. Nierzadko uczniowie hyłkiem przemykali do konspiracyjnych kryjówek, w których 

pod pozorem towarzyskich spotkań odbywały się „tajne komplety”. 

C. Na przekór okupacyjnym władzom polska młodzież, nie wahając się, ryzykowała życiem, aby 

zdobyć wykształcenie. Nierzadko uczniowie chyłkiem przemykali do konspiracyjnych kryjówek,  

w których pod pozorem towarzyskich spotkań odbywały się „tajne komplety”. 

Zestaw 3 

A. Łapanki polegały na tym, że nagle podjeżdżały niemieckie ciężarówki, a Gestapowcy na hybił trafił 

zapędzali do nich przypadkowych przechodniów. Złapani trafiali albo do więzienia, albo byli 

wywożeni do Niemiec, gdzie zmuszano ich do katorżniczej pracy. 
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B. Łapanki polegały na tym, że nagle podjeżdżały niemieckie ciężarówki, a gestapowcy na chybił - 

trafił zapendzali do nich przypadkowych przechodniów. Złapani trafiali albo do więzienia, albo byli 

wywożeni do Niemiec, gdzie zmuszano ich do katorżniczej pracy. 

C. Łapanki polegały na tym, że nagle podjeżdżały niemieckie ciężarówki, a gestapowcy na chybił trafił 

zapędzali do nich przypadkowych przechodniów. Złapani trafiali albo do więzienia, albo byli 

wywożeni do Niemiec, gdzie zmuszano ich do katorżniczej pracy. 

Zestaw 4 

A. Cichociemni – żołnierze Polskich Sił Zbrojnych zrzucani na spadochronach do ojczyzny, których 

zadaniem było szkolenie polskiego ruchu oporu. Nie był to batalion powietrznodesantowy ale quasi- 

formalna grupa wojskowa. 

B. Cichociemni – żołnierze polskich Sił Zbrojnych zrzucani na spadochronach do ojczyzny, których 

zadaniem było szkolenie polskiego Ruchu Oporu. Nie był to batalion powietrzno desantowy ale 

quasi formalna grupa wojskowa. 

C. Cichociemni – żołnierze Polskich Sił Zbrojnych zrzucani na spadochronach do ojczyzny, których 

zadaniem było szkolenie Polskiego Ruchu Oporu. Nie był to batalion powietrzno-desantowy ale 

quasi- formalna grupa wojskowa. 

Zestaw 5 

A. Z uwagi na trudności w wyposażeniu i zaopatszeniu oddziały powstańcze rzadko posiadały jednolite 

umundurowanie. Biało – czerwone opaski na ramionach oraz takież wstążki okalające zdobyczne 

Wehrmachtowskie hełmy na głowach były ich znakiem rozpoznawczym. 

B. Z uwagi na trudności w wyposażeniu i zaopatrzeniu oddziały powstańcze rzadko posiadały jednolite 

umundurowanie. Biało – czerwone opaski na ramionach oraz takież wstążki okalające zdobyczne 

wehrmachtowskie hełmy na głowach były i znakiem rozpoznawczym. 

C. Z uwagi na trudności w wyposażeniu i zaopatrzeniu Oddziały Powstańcze rzadko posiadały jednolite 

umundurowanie. Biało czerwone opaski na ramionach oraz takież wstążki okalające zdobyczne 

wehrmachtowskie hełmy na głowach były ich znakiem rozpoznawczym. 

Zestaw 6 

A. Tylko w 1. dywizji pancernej można było spotkać mundur typu szkockiego dudziarza. Na lewym 

naramienniku umieszczono oznakę rozpoznawczą – szyszak ze skrzydłem chusarskim. Małoznany 

jest fakt, że pod jedną ze skarpet ukryty był nóż. 

B. Tylko w 1. Dywizji Pancernej można było spotkać mundur typu szkockiego dudziarza. Na lewym 

naramienniku umieszczono oznakę rozpoznawczą – szyszak ze skrzydłem husarskim. Mało znany jest 

fakt, że pod jedną ze skarpet ukryty był nóż. 

C. Tylko w 1. Dywizji Pancernej można było spotkać mundur typu szkockiego dudziarza. Na lewym 

naramieniku umieszczono oznake rozpoznawczą – szyszak ze skrzydłem husarskim. Mało znany jest 

fakt, że pod jedną ze skarpet ukryty był nóż. 

Zestaw 7 

A. Powstańcy warszawscy nie dysponowali uzbrojeniem przeciwpancernym. Tymczasem niemiecki 

sześciolufowy moździerz rakietowy zwany „szafą” lub „krową” siał wśród walczących 

niewyobrażalny postrach. Jednakże Polacy używali przeciw Niemcom broni własnej produkcji: 

butelek zapalających zwanych „koktajlami Mołotowa” oraz granatów ręcznych – „sidolówek”  

i „filipinek”. 

B. Powstańcy warszawscy nie dysponowali  uzbrojeniem, przeciw -- pancernym. Tymczasem niemiecki 

sześciolufowy moździerz rakietowy zwany „szafą” lub  „krową” siał wśród walczących nie 

wyobrażalny postrach. Jednakże Polacy używali przeciw Niemcom broni własnej produkcji: butelek 

zapalających zwanych „Koktajlami Mołotowa” oraz granatów ręcznych – „Sidolówek” i „Filipinek”. 

C. Powstańcy warszawscy nie dysponowali wystarczającym uzbrojeniem przeciw pancernym. 

Tymczasem niemiecki sześcio-lufowy moździerz rakietowy zwany „ szafą” lub „krową” siał wśród 

walczących niewyobrażalny postrach. Jednakże Polacy używali przeciw Niemcom broni własnej 

produkcji: butelek zapalających zwanych „koktajlami mołotowa” oraz granatów ręcznych – 

„sidolówek” i „filipinek”. 

Zestaw 8 

A. Na przekór zarządzeniom władz okupacyjnych Polacy niechętnie angażują się w pracę na rzecz  

III Rzeszy. W ramach anty niemieckiej propagandy malują na murach żółwie symbolizujące bierny 

opór i zachęcające do powolnej pracy oraz znak Polski walczącej. 

B. Na przekór zarządzeniom władz okupacyjnych Polacy niechętnie angażują się w pracę na rzecz  

III Rzeszy. W ramach antyniemieckiej  propagandy malują na murach żółwie symbolizujące bierny 

opór i zachęcające do powolnej pracy oraz znak Polski Walczącej.  



C. Naprzekór zarządzeniom władz okupacyjnych Polacy niechętnie angażują się w pracę na rzecz  

III Rzeszy. W ramach anty-niemieckiej propagandy malują na murach żółwie symbolizujące 

biernyopór i zachęcające do powolnej pracy oraz znak Polski Walczącej. 

 

Zestaw 9 

A. Kenkarta – dowód tożsamości wydawany przez władze niemieckie wszystkim nieniemieckim 

mieszkańcom okupowanych terenów, którzy ukończyli piętnasty rok życia.  

B. Kenkarta – dowód tożsamości wydawany przez władze niemieckie wszystkim nie niemieckim 

mieszkańcom okupowanych terenów, którzy ukończyli piętnasty rok życia.  

C. Kenkarta – dowód tożsamości wydawany przez władze niemieckie wszystkim nie - niemieckim 

mieszkańcom okupowanych terenów, którzy ukończyli piętnasty rok życia.  

 

Zestaw 10 

A. W pierwszych dniach powstania Warszawiacy w euforii słuchali hymnu oraz audycji 

nowopowstałego radia powstańczego „ Błyskawica”. Jakkolwiekbyśmy nie oceniali - zachłysneli się 

po prostu długo oczekiwaną chwilą wolności.. 

B. W pierwszych dniach powstania warszawiacy w euforii słuchali hymnu oraz audycji nowo 

powstałego radia powstańczego „ Błyskawica”. Jakkolwiekbyśmy nie oceniali - zachłysnęli się po 

prostu długo oczekiwaną chwilą wolności. 

C. W pierwszych dniach powstania warszawiacy w euforii słuchali hymnu oraz audycji nowo 

powstałego radia powstańczego „ Błyskawica”. Jakkolwiek byśmy nie oceniali - zachłysneli się po 

prostu długo oczekiwaną chwilą wolnością. 

 

II. W poniższych zestawach zaznacz wersję (A/B/C), która jest poprawnie napisana  

 pod względem interpunkcyjnym. 

       Zestaw 1 

A. Tadeusz Zawadzki ps. „Zośka” działał w Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej, a po jej 

„wsypie” zajął się, będąc w ZWZ, organizowaniem łączności między więźniami hitlerowskich 

aresztów a światem zewnętrznym. 

B. Tadeusz Zawadzki ps „Zośka” działał w Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej, a po jej wsypie 

zajął się, będąc w ZWZ organizowaniem łączności między więźniami hitlerowskich aresztów  

a światem zewnętrznym. 

C. Tadeusz Zawadzki ps. Zośka działał w Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej, a po jej 

„wsypie” zajął się, będąc w ZWZ, organizowaniem łączności między więźniami hitlerowskich 

aresztów, a światem zewnętrznym. 

 

Zestaw 2 

A. 28 sierpnia 1944 roku z anteny powstańczego radio Błyskawica popłynęły w eter słowa wiersza 

„Hallo, Tu serce Polski! Tu mówi Warszawa. Niech pogrzebowe śpiewy - wyrzucą z audycji. 

Oklasków też nie trzeba. Żądamy amunicji .” 

B. 28 sierpnia 1944 roku z anteny powstańczego radia „Błyskawica” popłynęły w eter słowa wiersza: 

„Hallo! Tu serce Polski! Tu mówi Warszawa. Niech pogrzebowe śpiewy wyrzucą z audycji. 

Oklasków też nie trzeba. Żądamy amunicji !” 

C. 28. sierpnia 1944 roku z anteny powstańczego radia „Błyskawica” popłynęły w eter słowa wiersza. 

 „Hallo - Tu serce Polski - Tu mówi Warszawa. Niech pogrzebowe śpiewy wyrzucą z audycji. 

Oklasków też nie trzeba. Żądamy amunicji!” 

Zestaw 3 

A. Kina podczas okupacji objęte były akcją małego sabotażu, pod hasłem Tylko świnie siedzą w kinie. 

Aktorom współpracującym z hitlerowską propagandą podziemne trybunały AK skazywały na karę 

infamii ( pozbawienia czci).  

B.  Kina podczas okupacji objęte były akcją małego sabotażu pod hasłem „Tylko świnie siedzą  

w kinie”. Aktorom współpracującym z hitlerowską propagandą podziemne trybunały AK skazywały 

na karę infamii (pozbawienia czci). 

C. Kina, podczas okupacji, objęte były akcją małego sabotażu pod hasłem” Tylko świnie siedzą  

w kinie”. Aktorom współpracującym z hitlerowską propagandą podziemne trybunały AK skazywały 

na karę infamii … pozbawienia czci. 

 

 



Zestaw 4 

A. „Żołnierze polscy szli wyprostowani jak na defiladzie, oni też byli debiutantami” – wspomina bitwę 

pod Lenino Stanisław Wohl, operator „oddziału fotofilmowego”, który towarzyszył 1. Dywizji 

Piechoty im. T. Kościuszki, sformowanej w ZSRR. 

B. Żołnierze polscy szli wyprostowani jak na defiladzie, oni też byli debiutantami - wspomina bitwę pod 

Lenino, Stanisław Wohl, operator „oddziału fotofilmowego”, który towarzyszył 1. Dywizji Piechoty 

im. T. Kościuszki, sformowanej w ZSRR. 

C. „Żołnierze polscy szli wyprostowani jak na defiladzie, oni też byli debiutantami” : wspomina bitwę 

pod Lenino Stanisław Wohl, operator „oddziału fotofilmowego”, który towarzyszył 1 Dywizji 

Piechoty im T. Kościuszki, sformowanej w ZSRR. 

Zestaw 5 

A. Pod koniec września 1939 roku już prawie cały kraj był zajęty albo przez wojska niemieckie  

(w części zachodniej, północnej i południowej) albo przez wojska rosyjskie (w części wschodniej). 

Bronili się tylko nieliczni dowódcy, np gen Franciszek Kleeberg dowodzący Samodzielną Grupą 

Operacyjną „Polesie” – oddziałami liczącymi ok. 20 000 żołnierzy. 

B. Pod koniec września 1939 roku już prawie cały kraj był zajęty albo przez wojska niemieckie  

(w części zachodniej, północnej i południowej), albo przez wojska rosyjskie (w części wschodniej). 

Bronili się tylko nieliczni dowódcy, np. gen. Franciszek Kleeberg dowodzący Samodzielną Grupą 

Operacyjną „Polesie” – oddziałami liczącymi ok. 20 000 żołnierzy. 

C. Pod koniec września 1939 roku już prawie cały kraj był zajęty albo przez wojska niemieckie - 

w części zachodniej, północnej i południowej - albo przez wojska rosyjskie - w części wschodniej. 

Bronili się tylko nieliczni dowódcy, np. gen. Franciszek Kleeberg dowodzący Samodzielną Grupą 

Operacyjną „Polesie” – oddziałami liczącymi ok. 20 000 żołnierzy. 

 

III. Zaznacz, ile błędów ortograficznych popełniono w poniższych tekstach. 

 

      Tekst 1. 

 

Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent Polski na Uchodźctwie, urodził się w 1919 roku  

w Białymstoku. Tam też ukończył szkołę handlową. Działał jako instruktor harcerski. W 1940 r. został 

aresztowany przez NKWD i skazany na śmierć po dwu dniowym procesie. Następnie na mocy tzw. amnesti  

w 1941 zwolniony z łagrów, dostał się do Armii gen. Andersa w Rosji. Służył w III dywizji Strzelców 

Karpackich. Po demobilizacji zamieszkał w Anglii, gdzie pracował jako księgowy i był m.in. naczelnikiem 

harcerzy na emigracji. Gdy Polska uzyskała suwerenność w 1990 roku uznał, że wieloletnia misja dobiegła 

końca. Przekazał więc ówczesnemu prezydentowi Lechowi Wałęsie insygnia władzy prezydenckiej  

II rzeczypospolitej: komplet pieczęci, insygnia orderu Orła Białego i flagę narodową.  

 

A. 7 błędnie napisanych wyrazów 
B. 8 błędnie napisanych wyrazów 
C. 6 błędnie napisanych wyrazów 

 

      Tekst 2. 

 

Ignacy Mościcki – dwu krotny prezydent Polski był synem Ziemianina, uczestnika powstania styczniowego. 

Studiował chemię na politechnice w Rydze. Wówczas też podjął działalność konspiracyjną w parti 

„Proletariat”. W 1897r. poznał Józefa Piłsudskiego i związał się z nim od tąd na stałe. Pracował naukowo, 

potem z sukcesami działał w przemyśle. Był autorem licznych patentów polskich i zagranicznych, posiadał 

doktoraty chonoris causa wielu uczelni. Decyzję marszałka, aby to on właśnie został kolejnym prezydentem 

przyjął conajmniej bez entuzjazmu. Zaprzysiężenie nastąpiło 4 czerwca 1926 r. w Zamku Królewskim. Po 

złożeniu przez niego przysięgi bateria artylerii oddała 21 strzałów, na wieży zamkowej ukazała się 

amarantowa z białym orłem chorągiew Nowowybrany prezydent nie był jednak powszechnie znany. 

Ciekawostką jest fakt, że marszałek Piłsudski uznał za niezbędne zarekomendować go ….w prasie.  

 

A. 10 błędnie napisanych wyrazów 
B. 12 błędnie napisanych wyrazów 
C.  9 błędnie napisanych wyrazów 

 


